II Komunikat Konferencyjny
Międzynarodowa konferencja
z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki
„O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE”

W dniach 18-20 czerwca 2015 r. w Krakowie odbędzie się konferencja
poświęcona zagadnieniom z kręgu zainteresowań Szanownego Jubilata, którymi są:
 językoznawstwo ogólne i stosowane,
 dydaktyka języka, literatury i kultury polskiej,
 psychologiczne i społeczne aspekty dwujęzyczności,
 kontakty międzyjęzykowe.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji referatów (20 min. + 10 min. na
dyskusję) obejmujących zagadnienia z wyżej wymienionych obszarów tematycznych na
adres: konferencja.centrum@uj.edu.pl
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz upoważnień do wystawienia
faktury VAT bez podpisu upływa 15 marca 2015 r.
Opłata, obejmująca materiały konferencyjne, wyżywienie (zob. ramowy program),
koszty organizacyjne i wydawnicze, wynosi 400 zł. Wpłat należy dokonywać na konto
Wydziału Polonistyki UJ:
-nazwa konta: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
-numer konta : 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101
-nazwa banku: Bank Pekao SA
-IBAN: PL 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101 (wpłaty zagraniczne)
-BIC (SWIFT): PKOPPLPW (wpłaty zagraniczne)
Tytuł przelewu: konferencja jubileuszowa CJKPŚ + imię i nazwisko.
Termin płatności upływa 30 kwietnia 2015 roku.
Szczegółowe informacje (dotyczące opłat, miejsc noclegowych, programu konferencji)
oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie internetowej
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/o-lepsze-jutro...
Z wyrazami szacunku –
ORGANIZATORZY

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek, 18 czerwca 2015 r.
Aula Collegium Novum
9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 13.00

Wystąpienia jubileuszowe

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 17.00

Obrady plenarne

18.30 – 19.30
Występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”,
Dom Gościnny Uniwersytetu Jagiellońskiego – Przegorzały
19.30 – 22.00
Uroczysty bankiet w restauracji „U Ziyada”, Zamek w Przegorzałach

Piątek, 19 czerwca 2015 r.
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64
9.00 – 13.30

Obrady w sekcjach

13.30 – 15.00

Obiad

15.00 – 18.00

Obrady w sekcjach

Sobota, 20 czerwca 2015 r.
Collegium Novum
10.00 – 14.00

Obrady plenarne

14.00

Uroczyste zakończenie konferencji

15.00

Zwiedzanie Muzeum Czartoryskich
Zwiedzanie Podziemi Rynku Miasta Krakowa
Rejs statkiem po Wiśle


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Podziemia Rynku
Stała ekspozycja muzeum jest zatytułowana Śladem europejskiej tożsamości Krakowa. Zwiedzający
wędrują pod ziemią wokół Sukiennic pochylniami i kładkami, zawieszonymi ponad średniowiecznymi
traktami, z których najstarsze datuje się na XI wiek. To niezapomniana podróż w czasie…
Cena biletu – 19 zł
Zob.

http://www.mhk.pl/oddzialy/podziemia-rynku http://www.podziemiarynku.com/

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
Jedno z najstarszych muzeów w Polsce, otwarte w 1878 roku. Muzeum gromadzi dzieła
malarstwa europejskiego XIII-XVIII w., zabytki europejskiego i islamskiego rzemiosła artystycznego od
średniowiecza do XIX w., grafiki, sztuki starożytnej oraz militaria. Najcenniejszym dziełem w muzeum
jest Dama z łasiczką Leonarda da Vinci.
Dzięki życzliwości pracowników muzeum goście konferencji będą mogli zwiedzić niektóre jego
części (np. starej biblioteki) nieudostępniane ogółowi zwiedzających.
Cena biletu – 10 zł
Zob. http://www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl
Magiczny rejs do Tyńca ze zwiedzaniem opactwa tynieckiego
(4-godzinny, wymagana określona liczba uczestników)
Rejs do Tyńca, w trakcie którego można poznać historię opactwa benedyktyńskiego (zwiedzanie
Tyńca wraz z przewodnikiem). Goście zaznajamiani są z bogatą historią opactwa, mogą się też dowiedzieć
jak wygląda codzienne życie za klasztornymi murami
Cena biletu – 65 zł
Zob. http://www.statekkrakow.com/

